
 

DRENTSCHE COURANT 

DINGSDAG, DEN 19 MAART  1850 
 
Smilde, 16 Maart. Gister middag beviel alhier binnen den tijd van een uur, en zonder 

verloskundige hulp (‘t was niet doenlijk voor den doctor om zoo schielijk te komen), zeer 

voorspoedig van drielingen, 2 jongens en 1 meisje, fiksche welgeschapene kinderen, Zwaantje 

Boer, echtgenoote van Pieter Jochems Grit, arbeider te dezer gemeente.  
Wij durven dan ook verwachten dat de gegoede ingezetenen der gemeente hun liefderijk de milde 

hand zullen toereiken, en achten het daarom elke aansporing tot weldadigheid in dezen overbodig; 

anders zouden wij voor de onnoozele hulpbehoevende kindertjes uit Nieuwlands schoon gedicht 
aan allen zeggen: 

o, Gij! die U gezegend ziet 

Met overvloed van aardsche goed’ren; 
Gedenk aan uwe arme broed’ren, 

Die Jezus in zijn plaats hier liet. 

Die d’armen wel doet, leent den Heere! 

 

Jan Kiers en de weduwe Harm Roelofs Bakker, zijn voornemens, op zaturdag den 23 Maart 1850, 

des avonds te 6 ure, in het Logement van den Heer Joh. Wind, te Smilde, publiek te veilen: 
twee HUIZEN met HOFGRONDEN, staande en gelegen aan de Hoofdvaart en Straatweg te Smilde, 

benevens onderscheiden Kampen LANDS, ook te Smilde gelegen en grootendeels bij Jan Kiers in 

gebruik. 

Assen, 18 Maart 1850                                                                    H.H. VAN LIER 

DRENTSCHE COURANT 

VRIJDAG, DEN 22 MAART  1850 
 
Op dingsdag den 2 April 1850, des avonds te zes ure, zullen ten verzoeke van de erven C.D. 

Wessemius en F. Wolters, ten huize van den Logementhouder Wind te Smilde, door den Notaris 

Mr. J.T. Kijmmell te Westerbork, publiek in VEILING worden gebragt, om op nader te bepalen dag 

finaal te worden verkocht, de navolgende onroerende goederen gelegen te Smilde: 
1

e
. Een HUIS en TUIN, bij de Helling te Smilde, bijzonder geschikt voor WINKELNERING, met drie 

daarachter gelegen KAMPEN best Groenland. 

2
e
. Een KAMP LANDS op de Timmerswijke. 

3
e
. Een DITO nabij de Tip. 

4
e
. Een HUIS, staande tegenover de kerk der Christelijk Afgescheidenen te Smilde. 

5
e
. Een HUIS, met de daarachter gelegene Groenlanden, Ondergronden en Veen in het 5

de
 Blok 

te Smilde. 

Sommige der opgemelde goederen kunnen met 1
e
 Mei e.k. worden aanvaard. 

Westerbork, 20 Maart 1850                                                      J.T. KIJMMELL, 

                                                                                                       Notaris 

 

DRENTSCHE COURANT 

DINGSDAG, DEN 26 MAART  1850 
 
Men verneemt, dat twee der drielingen, waarvan de vrouw van den arbeider P. Grit te Smilde (zie 

ons no. van 19 dezer) is bevallen, zijn overleden. 

DRENTSCHE COURANT 

DINGSDAG, DEN 2 APRIL  1850 
 
Die iets te VORDEREN HEEFT van of VERSCHULDIGD is aan den boedel van Hendrik Vink, in 

leven winkelier te Hoogersmilde, en aldaar dezer dagen overleden, wordt verzocht daarvan binnen 
14 dagen aangifte of betaling te doen ten kantore  van den Notaris Sluis  te Dwingelo. Brieven 

franco. 

Dwingelo, 26 Maart 1850 


